ฉลองครบรอบ 10 ปี อย่างยิ่งใหญ่ กับงานประกวดออกแบบเครื่องประดับระดับโลก
ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
GIT World’s Jewelry Design Awards 2016
GIT จัดการประกวดออกแบบเครื่องประดับครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “PERFECT TEN; PLAYFUL & LUXURIOUS DESIGNS”
โดยมี นั กออกแบบจากทั่ วโลกร่ วมส่ งผลงานจ านวนทั้ งสิ้ น 396 แบบวาด ผู้ ส่ ง ผลงานเข้ า ร่ ว มการประกวดจากทั่ ว โลก
อย่ า งล้ น หลาม จ านวนทั้ งสิ้ น 396 ผลงาน จาก 18 ประเทศทั่ ว โลก ได้ แ ก่ ประเทศไทย สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
ราชอาณาจั ก รซาอุ ดีอ าระเบี ย ญี่ ปุ่ น สาธารณรัฐ จี น (ไต้ ห วัน ) สาธารณรัฐ บอตสวานา สหพั น ธรัฐ มาเลเซี ย สหพั น ธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐ
สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐสโลวัก สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สาธารณรั ฐ อิ น เดี ย และสาธารณรั ฐ อิ ส ลามอิห ร่าน โดยเป็ น ผลงานของผู้ เข้ าประกวดชาวไทย จานวน 278 ผลงาน
และชาวต่างชาติ 118 ผลงาน จากการตัดสิ นรอบคัดเลือกแบบวาดเมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคมที่ผ่ านมา คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันคัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกแบบวาด จานวนทั้งสิ้น 30 ผลงาน ให้เหลือเพียง 10 แบบวาด
และได้น าไปสร้ างสรรค์ เป็ น เครื่ อ งประดั บ จริ ง พร้อ มเฟ้ น หาสุ ด ยอดดี ไซเนอร์แ ห่ งปี เมื่ อ วัน ศุ ก ร์ที่ 2 ธั น วาคม 2559
โดยผู้ชนะเลิศได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อั ครราชกุมารี และเงินสดจานวน
3,000 เหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ GIT มีรางวัลพิเศษ คือ Popular Design Award 2016 ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมโหวต
แบบวาดที่ชื่นชอบจาก 30 แบบวาดข้างต้นผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน ซึ่งมีจานวนผู้ร่วมสนุกโหวตทั้งสิ้น 1,203 คะแนน
นิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบเครื่องประดับจัด 2 วันด้วยกัน ณ Eden 1 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
โดยในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 มีแฟชั่นโชว์ผลงานเครื่องประฃดับจากผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย พร้อมตัดสิน
รางวัล ชนะเลิศ และวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 มีกิจกรรมตอบคาถามชิ งรางวัลพลอยแท้ พร้อมด้วยเสียงเพลงเพราะๆ
จาก Porpy The Voice Thailand Season 4 ภายในงานมี ผู้ เข้ า ร่ ว มงานเป็ น จ านวนมากทั้ ง ผู้ เกี่ ย วข้ อ งจากภาครั ฐ
ผู้ประกอบการ และนักออกแบบ รวมถึงผู้สนใจทั่วไป

ฝ่ายฝึกอบรม

กิจกรรมวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559
งานตัดสินชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
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เปิดงานอย่างเป็นทางการโดย นายวินฉิ ัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงพาณิชย์
ร่วมด้วยนางพรสวาท วัฒนกูล ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดดี ิลก อัครราชทูตฯ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงต่างประเทศ
นายบุญเลิศ สิรภิ ัทรวณิช กรรมการสมาคมค้าทองคา และนายเกษม นิทัศนจารุกุล อุปนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ

สถาบันได้รับเกียรติจากนายวินิฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงพาณิชย์ เปิดงานและมอบรางวัล
ในครั้งนี้ พร้อมทั้งการแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องประดับสุดอลังการจากนักแสดงสาวระดับแถวหน้า ได้แก่ เขมนิจ จามิกรณ์ ,
ไอซ์ อภิษฎา,หยาดทิพย์ ราชปาล, เกรซ กาญเกล้า, กรีน อัษฎาพร และกุญแจซอล ป่านทอทอง ภายในงานมีบทเพลง
พระราชนิพนธ์เพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรรเลงโดยวง Krungthep Light Orchestra ตลอดงาน

พิธีมอบรางวัลจากการประกวด GIT World’s Jewelry Design Awards 2016
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ผลการตัดสิน GIT World’s Jewelry Design Awards 2016
รางวัลชนะเลิศ โล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
และเงินรางวัลมูลค่า 3,000 USD
ชื่อผลงาน:

Magical Moments
นักออกแบบ:

Mr. Alireza Mokarrm Dori
from Slovak Republic
สนับสนุนการผลิต:

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 2,500 USD พร้อมโล่เกียรติยศ
ชื่อผลงาน:

Celebration Night
ออกแบบ:

นางสาวอภิชญา จัน่ สัญจัย
สนับสนุนการผลิต:

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 1,500 USD พร้อมโล่เกียรติยศ
ชื่อผลงาน:

Glory of Lotus
นักออกแบบ:

Mr. Eugene YJ Chen
from Taiwan (R.O.C.)
สนับสนุนการผลิต:

Beauty Gems Factory Co., Ltd.

ฝ่ายฝึกอบรม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เงินรางวัลมูลค่า 1,000 USD พร้อมโล่เกียรติยศ
ชื่อผลงาน:

Art Deco
นักออกแบบ:

นายธีรวุฒิ อาปะโม
สนับสนุนการผลิต:

Marvel Jewelry Co., Ltd.

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เงินรางวัลมูลค่า 1,000 USD พร้อมโล่เกียรติยศ
ชื่อผลงาน:

Draw a dagger and tear up
this cocoon
นักออกแบบ:

Ms. Zahra Rsahidian
from Islamic Republic
of Iran
สนับสนุนการผลิต:

Pranda Vietnam Co., Ltd.
– Production

รางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 500 USD
ชื่อผลงาน:

Purity
นักออกแบบ:

Ms. Kim Anh Vy
from Vietnam
สนับสนุนการผลิต:

Shining Gold Bullion Co.,ltd.
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รางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 500 USD
ชื่อผลงาน:

ธงประดับ
นักออกแบบ:

นางสาวฉายสุดา ลิ้มสุนทร
สนับสนุนการผลิต:

Regal Jewelry Manufacture
Co., Ltd.

รางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 500 USD
ชื่อผลงาน:

River of Heaven
(The Milky Way)
นักออกแบบ:

นางสาวยลธิดา ปัญญาสร้างสรรค์
สนับสนุนการผลิต:

Regal Jewelry Manufacture
Co., Ltd.

รางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 500 USD
ชื่อผลงาน:

Endless
นักออกแบบ:

นายธนิพล บุษยกนิษฐ์
สนับสนุนการผลิต:

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

รางวัลชมเชย
ชื่อผลงาน:

Seasons are coming
นักออกแบบ:

Mr. Indika Wijayarathna
From Kingdom of
Saudi Arabia
สนับสนุนการผลิต:

L'azurde Company
for Jewelry
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นอกจากนี้ ยั ง มี อี ก 1 รางวั ล พิ เศษ ซึ่ ง ได้ รั บ เงิ น รางวั ล 1,000 USD คื อ รางวั ล แบบวาดขวั ญ ใจมหาชน
หรื อ Popular Design Award 2016 ซึ่ ง เป็ น การให้ ช าวไทยและต่ า งชาติ ร่ ว มสนุ ก โหวตผลงานที่ ชื่ น ชอบผ่ า น
ทาง www.git.or.th ซึ่งมีจานวนผู้ ร่วมโหวตเป็ นจานวนถึง 179 คน และผู้ ที่ได้รับ คะแนนสูงสุ ด ได้แก่ นางสาวยลธิ ดา
ปั ญ ญาสร้ า งสรรค์ กั บ ผลงานชื่ อ River of Heaven (The Milky Way) และผู้ ร่ ว มสนุ ก ในการโหวตรางวั ล Popular
Design ที่ได้รับรางวัลเข็มกลัดฝังเพชรจากห้างเพชรหลีเสง ได้แก่ คุณภารวี บูรณะจรรยากุล

รางวัล Popular Design Award 2016 มอบโดย ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดดี ิลก
อัครราชทูตฯ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงต่างประเทศ

สถาบันขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนโครงการ ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จากัด ,
บริษัท มาร์เวล จิวเวลรี่ จากัด , บริษัท แพรนด้า เวียดนาม จากัด (โปรดัคชั่น), บริษัท ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จากัด ,
Regal Jewelry Manufacture Co.,Ltd., L'azurde Company for Jewelry, บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จากัด ,
L.S. Jewelry Group, บริษัท เบนสัน จิวเวลรี่ จากัด, บริษัท เท็ท ดีไซน์ จากัด และบริษัท ออสสิริส จากัด
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